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NitNota

Vestibular Cederj oferece
mais de 7 mil vagas

SANTOS RÉUS
Em termos de combate, índices

de corrupção e de honestidade na
política, o Brasil deve estar melhor
que Dinamarca, Finlândia, Suécia,
Nova Zelândia e Noruega. Juntas.
Pelo menos na visão dos renoma-
dos advogados de Michel Temer,
Aécio Neves, Lula da Silva, Paulo
Maluf, Geddel Vieira e Sérgio Ca-
bral, por exemplo, que os conside-
ram injustiçados por grande parte
da população (uns 90% dela, tá
bom!?!) e da mídia. E, também, ino-
centes, pois, falam, vociferam e, até,
blasfemam estes 'caros' senhores
que seus clientes são pessoas de
ilibada reputação, só querem o bem
do País e nada fizeram para se apro-
priar de dinheiro público'. É pra rir...

CANONIZAÇÃO A CAMINHO
Sendo assim, se Michel Temer, Aécio Neves, Lula

da Silva, Paulo Maluf, Geddel Vieira e Sérgio Cabral
não falaram "tem que manter isso aí, viu..."; "matar
delator antes de delatar" e "não têm nada a ver com
tríplex, sítio e instituto"; "não lavaram sete milhões
de dólares"; "não são donos da mala alguma encon-
trada em bunker na Bahia contendo 51 milhões de
reais" e não houve "corrupção passiva, lavagem de
dinheiro e associação criminosa, deve ser tudo uma
grande peça de ficção escrita pelas mãos de juízes e
procuradores como Sérgio Moro, Marcelo Bretas,
Rodrigo Janot e do Tribunal de Recurso de Paris. Por-
tanto, os homens da lei estão loucos e eles é que
deveriam ser punidos, rigorosamente, por uma ses-
são especial do STF, presidida, quem sabe, por Gilmar
Mendes, outro dos respeitáveis que deveriam ser ca-
nonizados pelo Papa Francisco por tanta inocência,
retidão, amor ao próximo e pelos milagres que conse-
guiram. Entre eles o da multiplicação.

COLCHA DE
RETALHOS

Mais uma vez, a Câmara
fingiu que está disposta a
esclarecer possíveis envol-
vimentos de Michel Temer
em crimes relacionados à
corrupção e fingiu que aca-
tou a segunda denúncia
encaminhada pelo ex-pro-
curador da PGR, Rodrigo
Janot. E, novamente, vai ar-
mar um circo nos próximos
dias para que os deputados
digam se querem ou não que
ela siga para o STF. Mas, na
hora H (o momento máximo
da transação que vai com-
prar, cooptar e convencer
a maioria), o circo e os fin-
gimentos darão lugar à
grana das emendas parla-
mentares e o presidente
escapa de mais uma. É bom
ficarmos de olho vivo,
pois só falta um ano para
as eleições quase gerais
(menos prefeito e vereador),
inclusive de deputados
que votam ou não por es-
conder as patifarias do Exe-
cutivo através de um 'di-
nheirinho' que vem por fora
e por dentro das emendas.

PER$UA$ÃO
Só para lembrar: Na pri-

meira denúncia contra Te-
mer, foram gastos mais de
R$ 2 bilhões em emendas
parlamentares. Ou seja, o
poder de persuasão do Exe-
cutivo aliado ao mau-cara-
tismo e ao preço da maioria
da Comissão da Câmara tem
a capacidade de fazer coi-
sas que até o diabo duvida.
Como dizer não ao clamor
popular que exige mais in-
vestigações contra quem
botou a mão a botija e colo-
car de joelhos alguns juízes
do STF que deverão dizer
que não há 'provas claras de
envolvimento do presiden-
te, um novo afastamento
traria mais instabilidade ao
País, problemas na econo-
mia, perda de credibilidade
internacional, enfim, outros
tantos blá-blá-blás utiliza-
dos para blindá-lo até 31 de
dezembro de 2018.

MUDA BRASIL
Os muitos erros cometidos por Aécio

Neves, que tinha tudo para chegar ao cargo
mais alto da República e trilhar os passos do
avô, Tancredo, mostraram que é muito difícil
política e polícia (Justiça) não se misturarem.
Acabamos de ver comprovado seu envolvi-
mento direto com o que de pior existe, aca-
bando por lhe render igual destino (além do
afastamento do mandato parlamentar, Aé-
cio não pode, sequer, sair de casa à noite).
Pensar em seu futuro, com brilhantismo e
os resultados de outrora, é achar que o Bra-
sil não está mudando. E está. Quem insistir
na cantilena de que o povo esquece e, pas-
sado um tempinho, reconduz pessoas como
ele a condições anteriores (Aécio foi presi-
dente da Câmara federal, governador e ain-
da está senador) é o mesmo que achar que
os últimos números de votos brancos, nu-
los e abstenções não significa muita coisa e
será passageiro. Mas não é!

EXEMPLO COREANO
Que os presidentes da Coreia da Norte, Kim

Jong-un e dos EUA, Donald Trump, cometem
seus erros e estão doidos por uma guerra, o
mundo todo já sabe. Que cada um, a sua manei-
ra (ditadura de um lado e democracia do outro),
consegue enganar o povo também. Mas existe
uma lição disso tudo pra nós, do lado de cá do
Equador. A Coreia equivale ao Estado do Ama-
pá em tamanho físico, um povo privado de in-
formações - sejam canais de TV e rádio sem
controle do governo, Internet, nem pensar - com
pouquíssimos recursos e hoje embargos inter-
nacionais para piorar o que é ruim. Independen-
te de estarem certos ou errados (e uma guerra
nos tempos de hoje, de grandes arsenais nucle-
ares, é sempre a pior opção), continuam convic-
tos de que não se pode viver de joelhos. E é aí
que devemos torcer para o bom senso prevale-
cer, os brasileiros deixarem de lado o complexo
de Vira-Latas que o torna submisso e, principal-
mente, que o mundo continue a existir.

FRASE DA SEMANA | A turma do whatsapp disse que o senador afastado Aécio Neves tá p... da vida.
Não pelo afastamento do mandato e sim por não poder sair de casa à noite e ir para os bares do Leblon.

São oportunidades
para graduação a
distância em
instituições do Rio

Estão abertas as ins-
crições para o Vestibular
Cederj 2018.1, que nesta
edição oferece 7.159 vagas
para 15 cursos de gradua-
ção a distância nas insti-
tuições públicas de ensi-
no superior que integram
o Consórcio Cederj (Cefet,
Uenf, Uerj, UFF, UFRJ,
UFRRJ e UniRio), da Fun-
dação Centro de Ciências
e Educação Superior a Dis-
tância do Estado do Rio
de Janeiro (Cecierj).

O estudante aprovado
no vestibular recebe, gra-
tuitamente, todo o materi-

al didático na forma online
e impressa e é avaliado em
atividades presenciais e a
distância, em datas e horá-
rios predeterminados.

Para concorrer a uma
das vagas, o interessado
deve fazer o Vestibular Ce-
derj. As inscrições podem
ser realizadas pelo site
www.provaecomprova.com/
vestcederj/inscricao, medi-
ante o pagamento de R$ 85.

O modelo de ensino é
semipresencial, com acom-
panhamento didático nos
polos do Cederj localizados
em 32 cidades. O diploma é
emitido pelas universida-
des consorciadas sem
qualquer distinção do mo-
delo de educação presen-
cial. As provas serão apli-
cadas em 2 de dezembro.

Prazo para indicar imóvel
para desconto no IPTU
termina neste sábado

O consumidor que qui-
ser usar os créditos da Nota
Fiscal Eletrônica de Niterói
(NitNota) para conseguir
desconto no IPTU de 2018
deve se cadastrar no site da
Secretaria Municipal de Fa-
zenda até sábado (30). Bas-
ta acessar o portal em
nitnota.com.br. Somente
gerarão créditos para des-
conto no IPTU os docu-
mentos emitidos a partir do
dia 3 de abril, quando o
novo sistema de Nota Fis-
cal Eletrônica de Niterói foi
implantado pela Prefeitura,
até 31 de agosto.

Se o interessado já for
usuário do sistema, basta
clicar na opção “Acesse
sua conta” e indicar o
imóvel. Caso seja seu pri-
meiro acesso, o interessa-
do deverá clicar em “Ca-
dastre-se agora” e indicar
CPF e e-mail. Somente
após o cadastro concluí-
do, o interessado poderá

indicar o imóvel que rece-
berá o desconto.

Para usufruir do bene-
fício, basta exigir o docu-
mento fiscal quando con-
tratar qualquer serviço na
cidade, como academias,
escolas, estacionamentos,
ou conserto de eletrodo-
mésticos, entre outros,
solicitando que o CPF
conste na nota. A cada
pagamento, o cliente rece-
berá crédito de 10% do
Imposto Sobre Serviço
(ISS) efetivamente recolhi-
do. Se o prestador de ser-
viço não pagou o tributo
para o Município, o con-
sumidor não poderá usu-
fruir do benefício. O des-
conto também só é aplica-
do para consumidores que
não possuírem débitos tri-
butários com o Município.
O imóvel indicado para o
desconto também não
pode ter dívidas de IPTU
ou taxa de coleta de lixo.

panorama@gazetanit.com.br
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Professor Barragan é Advogado, Contador, professor universitário, autor de livros jurídicos,
articulista de jornais e revistas, Mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento e Coordenador

de Projetos Sociais. Facebook: Professor Barragan Instagram: @professorbarragan

Ou cobramos do governo
ou nos renderemos

Mais um tiro. Mais uma rajada.
Mais gritos. Pânico. Insegurança.
Assim, segue a rotina daqueles que
residem nas grandes cidades do Es-
tado do Rio de Janeiro, como Niterói,
São Gonçalo e a própria Capital. Con-
tudo, a disputa por espaços em co-
munidades entre facções para ampli-
ar as suas fatias de mercado na co-
mercialização do tráfico de drogas,
não é novidade. Comando Vermelho
e Terceiro Comando, há muito (e por
muito tempo) travaram batalhas san-
grentas por comunidades com aque-
la finalidade. Houve um tempo em
que parecia existir um (quase) “códi-
go de convivência” entre os trafican-
tes e o Governo, do tipo “não des-
çam para assaltar que a gente não
sobe para atrapalhar o seu tráfico”.
Muitas vezes, quando assaltos ocor-
riam nas redondezas das comunida-
des, os próprios traficantes se encar-
regavam de entregar o bandido ou de
dar outro fim, de modo a evitar que a
polícia subisse na comunidade em
busca daquele infrator. Naquela épo-
ca, há quem diga que havia tráfico de
drogas mas havia pouquíssimos as-
saltos, pois o bandido optava por in-
vestir o seu tempo no tráfico (que é
mais lucrativo) que no roubo ou furto.

Apesar daquele período de me-
nos assaltos, o Governo nunca foi
afeto a acordos com os bandidos. Tal
conduta pode ser constatada, recen-
temente, em uma proposta do trafi-
cante Nem, recluso em presídio loca-
lizado em Rondônia, que prometeu a
redução de parte da criminalidade se
for transferido para um presídio no
Rio de Janeiro. Em resposta, de modo
cristalino, o Governo disse não que a
polícia não faz acordo com bandido.
Enquanto isso, neste cenário turbu-
lento, a população – que não é Go-
verno e não está no tráfico – é quem
mais tem sofrido. Propostas para a
melhoria da segurança pública foram
apresentadas ao longo dos anos, sen-
do a de maior visibilidade a criação
da UPP (Unidade de Polícia Pacifi-
cadora). O principal objetivo insti-
tucional da UPP era estabelecer a paz
nas regiões de conflitos identifica-
das em diversas comunidades da ci-
dade do Rio de Janeiro. Quando apre-
sentada ao povo, a ideia pareceu ser
uma grande inovação, que prometia
por fim à criminalidade. Entretanto,
com o passar do tempo, percebeu-
se que apenas houve um desloca-
mento da criminalidade para outras
regiões em que não havia UPP.

Atualmente, com enfraquecimen-
to daquelas unidades de Polícia, mui-
to em decorrência da falta de recursos
do Estado do RJ, é possível notar que
diversas daquelas comunidades já

voltaram a ser ocupadas pelos trafican-
tes que reiniciaram os seus negócios
(se é que em algum momento o inter-
romperam). Com aquela percepção de
enfraquecimento estatal, outro grupo
de traficantes se aventura para tomar
espaço nas comunidades do Rio de
Janeiro e, com isso, ampliar o seu cam-
po de atuação no tráfico de drogas.
Trata-se do PCC, uma organização cri-
minosa de São Paulo que realiza tráfi-
co de drogas. Neste novo cenário, o
Rio de Janeiro mergulha a sua realida-
de em uma escuridão de profunda in-
segurança, capaz de levar parte de seus
habitantes à procura – mesmo quando
contrariados – de outras localidades
para viver de modo mais tranquilo.

O que dizer de um Estado que
tem se tornado o celeiro do tráfico
de drogas no Brasil, que contém uma
cidade chamada mundialmente de
“maravilhosa”, mais que parece es-
tar dominada por facções ligadas ao
tráfico de drogas ao invés de con-
trolada pelo seu Governo?

Assim, os habitantes daquele Es-
tado, que deveria ser um dos melho-
res do Brasil, segue apresentando ter-
ríveis índices de qualidade de vida e
bem-estar social. De quem é a culpa?
Primeiro, de parte do povo que elege
sempre os mesmo políticos que há
anos ocupam cadeiras no Poder Pú-
blico e nada fazem (dizem por aí, que
tem até político ligado ao tráfico de
drogas e com interesse na continui-
dade daquela prática criminosa.
Será?). Em segundo lugar, a culpa é
do próprio Governo que não enfrenta
a raiz do problema, mas sempre age
com repressão. A educação, que seria
a grande base para aquela mudança
para uma sociedade melhor, foi sole-
nemente excluída do rol de pretensões
governamentais, ao passo que a re-
formulação do sistema penitenciário
foi trancada a sete chaves (que de-
vem ter sido lançadas ao mar) de modo
a não se tocar nesse assunto enquan-
to o lema “Larga o aço!” encontrar
espaço na mídia como meio de pro-
moção de políticos para cargos cada
vez mais poderosos nesse país.

Por concluir, seguimos com ora-
ções, com horários e locais específi-
cos para nos expormos nas ruas e sem
a qualidade de vida que deveria nos
ser garantida, adequadamente, com
recursos públicos que são pagos, de
modo contumaz, por todos nós. A fal-
ta de compromisso do Governo do
Estado do RJ com o seu povo deve-
ria, por si só, ser motivo de retirada
do governante de sua confortável
cadeira. Mas, para isso, ninguém pa-
rece querer bater panela...

Cobre mais de seu Governo e viva
a cidadania!

Aprovada na
Câmara de
Niterói lei para
inibir assédio
nos ônibus

Plenária realizada nesta
quarta-feira (27-09) aprovou,
em 1ª e 2ª discussão, o Projeto
de Lei 14/2017 que dispõe so-
bre medidas de prevenção e
combate ao assédio sexual de
mulheres nos meios de trans-
porte coletivo em Niterói. De
autoria da vereadora Talíria
Petrone (PSOL), tendo como
coautor o colega de partido
Paulo Eduardo Gomes, o pro-
jeto segue agora para análise
do Executivo que poderá san-
cionar ou vetar a iniciativa.

Durante a sessão alunos
do Colégio Estadual Matemá-
tico Joaquim Gomes de Souza,
em Charitas, visitaram a Câma-
ra a convite do vereador San-
dro Araújo (PPS), presidente da
Comissão de Esporte, Lazer e
Turismo do Legislativo. O co-
légio tem parceria com a Uni-
versidade Normal de Hebei, na
China, e desenvolvem em sua
grade curricular o ensino do
inglês e do mandarim.

Geral

Frente parlamentar vai cobrar
solução para a indústria naval

Entre 2014 e 2016, cerca
de 45 mil trabalhadores da
indústria naval perderam
seus empregos no Brasil. Só
no Estado do Rio, foram de-
mitidos 10 mil funcionários,
a maioria nos municípios do
Rio de Janeiro, Angra dos
Reis, Niterói e São Gonçalo,
segundo dados do Sindica-
to Nacional da Indústria da
Construção Naval e Offsho-
re (Sinaval). A recém criada
Frente Parlamentar de Apoio
à Indústria Naval e Offsho-
re, na Assembleia Legislati-
va do Rio (Alerj) vai cobrar
da Petrobras a retomada das
encomendas e a conclusão
das obras já contratadas
para garantir a manutenção
dos empregos que hoje es-
tão ameaçados. “O sucatea-
mento do setor foi desenca-

deada por gestões petistas na
Petrobras e do governo fede-
ral que dilapidaram e rouba-
ram a empresa, forçando a pa-
ralisação de novas encomen-
das aos estaleiros. Com a
Frente Parlamentar, vamos
buscar uma solução efetiva
para evitar a falência da cons-
trução naval “, afirmou o de-
putado estadual Milton Ran-
gel (DEM).

Para o presidente da Sin-
dimetal do Rio de Janeiro, Je-
sus Cardoso, vários fatores
explicam a crise do setor. Um
deles é o fato de a Petrobras
estar direcionando parte das
encomendas para fora do
país. “Temos que fazer uma
pressão na Petrobras. Ela pre-
cisa encontrar uma saída para
a crise e voltar a investir no
estado”, disse Cardoso.

Começa obra
de implantação
da ETE Sapê

A obra de implantação da
Estação de Tratamento de Es-
goto (ETE) Sapê começou
nesta quarta-feira (27). Com
capacidade para tratar 63 litros
por segundo, a unidade será
a nona da cidade e atenderá
cerca de 30 mil pessoas nos
bairros Sapê, Ititioca, Santa
Bárbara e Caramujo.

O superintendente da
Águas de Niterói, responsável
pela construção da ETE, Nel-
son Gomes, adianta que serão
implantados cerca de 40 mil
metros de rede coletora de es-
goto e serão construídos mais
de cinco mil linhas de recalque
(tubulações) e 35 elevatórias
(equipamento que bombeia o
efluente até a ETE). Serão in-
vestidos aproximadamente R$
34 milhões e a previsão de con-
clusão é para o fim de 2018.

Bandeira deve ficar vermelha
em outubro e taxa extra na
conta de luz pode subir a R$ 3,50

A estiagem e a necessidade de uso mais intenso
das termelétricas vão pressionar as tarifas de energia
a partir de outubro. A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) anuncia que a bandeira tarifária vai
passar para vermelha patamar 2, o mais caro previsto,
e a taxa extra cobrada nas contas de luz vai subir em
outubro para R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos.
Seria a primeira vez desde 2015, quando o sistema de
bandeiras foi criado, que a taxa extra de R$ 3,50 seria
cobrada. No mês de setembro, vigorou a bandeira ama-
rela, que aplica uma taxa extra de R$ 2 para cada 100
kWh de energia consumidos.

Itaipu ganha biblioteca
A Biblioteca Escolar Ma-

noel de Barros foi inaugura-
da na terça-feira (26), na Es-
cola Municipal Dario de Sou-
za Castello, localizada em Itai-
pu, na Região Oceânica. A
unidade, que atende 473 alu-
nos, é a quinta da rede muni-
cipal a participar do Progra-
ma de Implantação das Bibli-
otecas Escolares, uma inicia-
tiva instituída pela Lei Fede-
ral nº12.244 e pelo Plano Mu-
nicipal de Educação (lei
nº3234/2016), que determinam
que todas as escolas de ensi-
no fundamental  transformem

as salas de leitura em bibliote-
cas até o ano de 2020.

Já contam com o espaço as
escolas municipais Paulo Frei-
re, no Fonseca; Heloneida Stu-
dart, em Várzea das Moças,
Santos Dumont, no Bairro de
Fátima e Rachide da Glória Sa-
lim Saker, em Santa Bárbara.

Com o auxílio de duas bi-
bliotecárias e um acervo com
cerca de 600 livros,  a Biblio-
teca Escolar Manoel de Bar-
ros tem como objetivo inserir
diferentes temas e autores no
contexto cultural e escolar
dos alunos.
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NADAR E MORRER/NA
BEIRA DA PRAIA... Quatro
vice-campeonatos em
sete finais da Copa do
Brasil deixaram o
Flamengo numa situação
delicada. Só esse ano o
clube disputou: Taça
Guanabara, Taça Rio,
Estadual, Libertadores,
Brasileiro, Copa do
Brasil, Primeira Liga e
Sul-Americana (única com
chance de ainda ser
campeão). Foram oito
competições e, por
ironia, o Flamengo
ganhou justamente (e
apenas) o Estadual, o
campeonato que a
diretoria rubro-negra
disse que não valia
nada. Recente pesquisa
mostrou que o clube da
Gávea tem a marca mais
valiosa no futebol
brasileiro. Contudo, em
três anos o clube ganhou
apenas um Estadual.

HZA SAEIDAAN... Mulher no volante,
perigoso constante. Nada disso.
Tanto que as seguradoras têm preços
mais em conta quando o veículo é de
propriedade de uma mulher. Elas são
muito mais cuidadosas no trânsito
em comparação com os homens.
Como contra fatos, não há
argumentos, a Arábia Saudita
deixará de ser o único país que não
permite mulheres dirigindo. A partir
de junho do ano que vem, elas
conquistarão as ruas.

GENTILEZA >>> GERA >>> GENTILEZA...
Niterói vive um dos piores momentos
da sua história em relação à (falta
de) segurança. A violência tomou
conta da Cidade Sorriso. Mas aí surge
Luiz Gabriel Tiago, um niteroiense de
39 anos. Por sorte, ele não está
sendo citado aqui como mais um nas
estatísticas das vítimas de crime. Luiz
Gabriel foi pré-indicado ao Prêmio
Nobel da Paz por seu trabalho social.
Nunca na história um brasileiro
venceu o Nobel.

EMAGRECENDO NO SUSTO...
A Universidade de Westminster, Reino
Unido, divulgou um estudo bastante
interessante e, por que não dizer,
surpreendente: assistir um filme de
terror pode eliminar até 184 calorias;
esse limite é atingido ao se assistir
"O iluminado". Em segundo lugar,
"Tubarão" queima 161 calorias; "O
exorcista" queima 158; "Alien" queima
152; e "Jogos mortais" atinge a marca de
133 calorias. Embora não fizesse parte
do estudo, acompanhar o desenrolar da
Operação Lava Jato deve fazer o caboclo
ficar bem fininho.

PASSION DUST... Nunca se deve
achar que já se viu de tudo. A
moda agora é a Poeira da Paixão.
Não é um romance no Mutuapira.
Trata-se de uma cápsula que
deve ser introduzida na
"perseguida". Durante a
penetração, ela estoura e
espalha purpurina pelos órgãos
sexuais envolvidos na relação.
Os médicos não recomendam
estas cápsulas, que podem
causar alergias e infecções.

SÓ OS FORTES DE MÃO
PELUDA ENTENDERÃO...
Morreu aos 91 anos o
fundador da Revista
Playboy. Graças a Hugh
Hefner, o mundo não tem
uma superpopulação. E,
para homenageá-lo, sem
trocadilho, o famoso
coelhinho está
escondido nesta página,
assim como nas capas da
revista. Encontre-o!

(FORA DO) RITMO DE FESTA... O canal de Silvio Santos
pode morrer em R$ 10 milhões. Esse foi o valor da
multa indicado pelo Ministério Público por danos
morais em duas (situ)ações. No "Programa do
Ratinho", uma assistente de palco acabou levando
um forte chute na nuca durante uma brincadeira. E no
"Programa Silvio Santos", o apresentador insistiu com
a menina Maisa Silva para que ela namorasse o
apresentador Dudu Camargo. O MP não perdoou e
considerou que Maisa "sofreu grave constrangimento,
mediante abuso do poder hierárquico e discriminação
do gênero feminino". Deu ruim!

NEM QUERO QUE VOCÊ ME
LEVE A MAL/EU SEI QUE
HOJE EM DIA ISSO NEM É
NORMAL/EU GOSTO É DE
MULHER... Havia um
tempo em que Donald
Trump tinha outras
(pre)ocupações. Uma
delas, talvez a favorita,
seja a sua fixação pelas
mulheres. Em áudios
antigos e agora
revelados, Trump afirmou
que "transou com
algumas das mulheres
mais bonitas da
história". Trump também
admitiu que apalpou em
público a sua atual
esposa, Melania.
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Artigo

As Forças Armadas
na Segurança Pública

Por Milton Rangel

A cada dois dias e
meio um policial é as-
sassinado no Estado do
Rio. Só este ano, mais
de 100 agentes da lei
perderam suas vidas nas
mãos de bandidos. Cri-
mes que, em sua gran-
de maioria, vão ficar
sem solução e cair no
esquecimento. Para as
famílias, restará a dor de
uma vida destroçada
pela violência. Para a
sociedade, uma sensa-
ção de impotência dian-
te do poderio bélico
cada vez maior de cri-
minosos e da certeza da
impunidade. Afinal, que
traficante se intimidará
sabendo que se for pre-
so com fuzil pegará, no
máximo, três anos, sa-
indo após seis meses de
detenção? Certamente,

nenhum. As punições
devem ser mais seve-
ras. Um passo nesta di-
reção foi dado pela Câ-
mara dos Deputados,
em Brasília, ao aprovar
um projeto de lei que
torna crime hediondo o
porte ilegal de fuzis e
outras armas das For-
ças Armadas. Não é a
solução, mas já é um
fator inibidor.

A mudança na le-
gislação criminal é uma
medida necessária,
mas que deve vir junto
com outras ações pre-
ventivas, como a inte-
gração dos órgãos de
segurança pública. Há
muito tempo, pedimos
a presença das Forças
Armadas, da Polícia
Federal e da Polícia
Rodoviária Federal. As
drogas e armas que
abastecem o estado
passam livremente por
nossas fronteiras. Em
2016, a apreensão de
fuzis bateu recorde no
Rio. Foram 371, o mai-
or número nos últimos
dez anos. Parte da car-
ga foi achada no Aero-
porto do Galeão.  Essa
é só a ponta do iceberg,
visto que uma quantida-
de muito maior deve
chegar ao Rio pelas ro-
dovias e pela Baía de
Guanabara.

O resultado são
quadrilhas de trafican-
tes e milicianos forte-

mente armadas, enquan-
to nossos policiais se ar-
riscam diariamente usan-
do armas obsoletas, mui-
tas das vezes sofrendo
duras críticas quando en-
tram em comunidades
para cumprir sua árdua
missão de combate ao
crime. Além de ceifar vi-
das, a violência impacta
diretamente na economia
fluminense, já tão fragili-
zada. Temos o maior ín-
dice de roubos de cargas
do país. Vivemos uma
guerra urbana. Nossos
policiais atuam nesse en-
frentamento desigual
mesmo com salários atra-
sados, sem 13º salário e
gratificações. Precisa-
mos valorizar a nossa po-
lícia. Se o Rio tem bandi-
dos tão bem armados é
por culpa das forças fe-
derais que permitiram
que nossas fronteiras fi-
cassem tão penetráveis.
É necessário que as polí-
cias civil, militar, rodovi-
ária, o Exército, a Mari-
nha, a Aeronáutica e a
Força Nacional unam
esforços para que a se-
gurança e a paz volte aos
lares dos cariocas e flu-
minenses.
_________________________

Milton Rangel é deputado
estadual pelo DEM-RJ

De passagem
O Centro de Atendi-

mento ao Turista do
Campo de São Bento
recebeu a visita do
ciclista canadense,
Curtis Slock, 47 anos.
Ele está dando a volta
ao mundo pedalando.
Curtis está rodando o
mundo em sua bike há
2 anos. Saiu da cidade
de Calgary, no Canadá,
passou pelos Estados
Unidos, América
Central, desceu pela
costa pacífica da
América do Sul, subiu
pela Argentina, Bolívia,
Peru, Colômbia e,
agora, está no Brasil,
passando por Niterói.

Vinícios Coimbra, estagiário da Neltur, e Curtis Slock,
ciclista canadense no CAT do Campo de São Bento

Escola Canadense de Niterói
recebe homenagem da Câmara

Os dez anos da Escola
Canadense de Niterói foram
comemorados durante ses-
são solene, realizada na tar-
de de segunda-feira (25), na
Câmara de Vereadores. O
embaixador do Canadá no
Brasil, Ricardo Savone, e a
consul-geral Evelyne Cou-
lombe, representaram o go-
verno do país na solenida-
de. À mesa principal senta-
ram-se, ainda, os diretores
da escola, Yara Tandel e Ri-
cardo Dantas; e os vereado-
res Alberto Iecin, o Betinho
(que propôs a homenagem);
e o presidente da Câmara,
Paulo Bagueira. A partir de
agora a Escola Canadense é
a primeira credenciada no
Brasil a oferecer, ao mesmo
tempo, a grade curricular
brasileira e canadense.

Para o embaixador Savo-
ne atrair o estudante brasi-
leiro tem sido uma priorida-
de em seu país. “O Canadá
dá ao estudante o direito ao
desafio, estimulando o de-

sejo de ir adiante. Mais de
30 mil estudantes brasileiros
participaram de intercâmbio
conosco nos últimos anos.
O Brasil tem um grande de-
safio educacional a ser tri-
lhado para o seu desenvol-
vimento. Nesse contexto, a
Escola Canadense tem pa-
pel importante a cumprir”,
ressaltou Ricardo Savone.

Ao receber Moção de
Congratulação e Aplauso
das mãos de Betinho a dire-
tora Yara Tandel lembrou a
dedicação de todos os en-
volvidos para que este mo-
mento virasse realidade.
“Alunos, pais e funcionári-

os nunca deixaram de acredi-
tar nos ideais da criação de
nossa escola. Hoje 93% de
nossos professores são bilín-
gues; admiramos os valores
do povo canadense, que tan-
to respeita as diferenças e tra-
ta a todos com igualdade e
cortesia”, disse Yara.

Os vereadores Betinho e
Bagueira mostraram-se felizes
e orgulhosos com a emprei-
tada vitoriosa da Escola Ca-
nadense de Niterói e desta-
caram que o Brasil precisa do
“talento e da sabedoria dos
jovens com formação sólida,
como a desenvolvida pela
escola”.
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Desigualdade social no Brasil:
lutar contra ela é preciso

Há pouco mais de dez
dias vivemos um fato que
chocou a cidade: uma se-
nhora de 66 anos foi esfa-
queada e morta em um cri-
me que se constituiu hedi-
ondo, praticado por jovens
ditos drogados, assaltantes
que, ao final da ação, nem
roubaram a bolsa da vítima.
O cenário do horror foi a
Alameda Carolina, no cora-
ção de Icaraí, pertinho da
Moreira Cesar, um dos en-
dereços mais caros de Nite-
rói, e debaixo do sol do meio
dia. Quanta tristeza!

Fato é que essa morte
trágica deixou uma marca
profunda no coração do ni-
teroiense, não somente pelo
local e a hora em que se su-
cedeu, mas também pelo re-
quinte de crueldade. E a per-
gunta que se faz em cada
esquina é sempre a mesma :
onde vamos parar ?

Penso no quanto essa
morte é emblemática. Dona
Maria Alcina hoje se junta
aos mártires de nossa cida-
de sorriso como alguém que
personificou as facadas que
dia a dia todos nós, niteroi-
enses e brasileiros, toma-
mos. Dona Maria Alcina se
foi, e deixou um rastro de
seu sangue derramado na
rua para nos lembrar que
ainda estamos aqui tentan-
do sobreviver. Ela não es-
perava morrer daquele jeito,
nenhum cidadão de bem
consegue prever um perigo
tão grotesco como esse.
Nós, que ficamos por aqui
sabe Deus até quando, ten-
tamos entender alguma coi-
sa sobre a barbárie que os
seres humanos são capazes
de provocar .

Não sou adepta do
"bandido bom é bandido
morto." Sei que o povo mais
pobre diariamente convive,
nas comunidades, com o
horror da opressão que ora
chega ao asfalto. Não co-

nheço esses meninos de
perto, não sei se tiveram pais
para educá-los, escola para
aprenderem, chance de in-
clusão social. A justiça ago-
ra é que deverá dar a eles a
sentença cabível. Assim
ainda esperamos.

O que sei, é que é fato
incontestável, é que a desi-
gualdade social no Brasil
representa um fosso profun-
do entre as classes. A Oxfam
Brasil divulgou essa sema-
na números estarrecedores:
apenas seis dos mais ricos
brasileiros concentram ri-
queza equivalente a de 100
milhões de brasileiros. Isto
mesmo: seis bilionários tu-
piniquins têm o mesmo que
metade da mega numerosa
população do país . Quem
se responsabiliza por esse
cenário kafkiano?

A Oxfam é uma organi-
zação de 17 confederações
e mais de 3.000 parceiros em
100 países atuando juntos
em combate à pobreza e à
injustiça social. Os números
constam do Relatório “A
Distância Que Nos Une: Um
Retrato das Desigualdades
Brasileiras”. Diz ainda o Re-
latório que as pessoas
que recebem um salário mí-
nimo por mês no Brasil teri-

am que trabalhar por 19
anos para ganhar o que
0,1% dos brasileiros ga-
nham em apenas um mês.
Mais que drástico, é incon-
cebível. "É importante que
a sociedade brasileira tenha
em conta que estamos a
construir um futuro com
dois níveis: os cidadãos de
primeira e os de segunda
categoria. Aqueles que têm
e aqueles que não têm, afir-
ma Kátia Maia, diretora--
executiva de Oxfam Brasil.
“Esta situação é injusta e
danosa a toda a sociedade.
Ela joga contra direitos in-
dividuais e coletivos, e de
populações vulneráveis. Ela
prejudica a classe média e
enfraquece nossa econo-
mia, nossa democracia, e é
terreno fértil para o floresci-
mento da violência”, diz ain-
da o editorial do relatório.

Enquanto isso as “ins-
tituições”, em quem nin-
guém mais acredita, se di-
gladiam para ver quem tem
mais poder. Dona Maria
Alcina viveu e morreu
pelo Brasil. Muitos outros
vão morrendo pelo cami-
nho. A nós compete, em
nome de Dona Maria Al-
cina e seus assassinos,
continuar lutando.

André Diniz lança ‘Pirulito’ em tarde
de autógrafos e música no Centro do Rio

O historiador niteroi-
ense André Diniz lança o
livro “Pirulito” (Numa
Editora), no dia 30 de se-
tembro, sábado, às 17h,
na Livraria Folha Seca, no
Centro do Rio.

Com ilustrações de
Letícia Lima, a obra nar-
ra um dia na vida de ‘Pi-
rulito’, filho e neto de
escravos, menino mora-
dor do Morro, da Fave-
la, que anda pelas ruas
do Rio de Janeiro, no
início do século XX.

A cidade em formação
se desenha nos caminhos
do menino vendedor de
pirulitos. Em sua trajetó-
ria, o menino encontra
muitas das nossas refe-
rências culturais. Através
do percurso de Pirulito,
André Diniz fala de uma

história que é, também, a
história de todos nós, da
diversidade cultural, étni-
ca e social carioca, da for-
ça da oralidade e da músi-
ca que sai dos morros e
invade ruas e becos.

Com 78 páginas e cus-
tando R$43, a publicação
traz informações sobre o
que acontecia na cidade da-
quele tempo. Todo feito com
ilustrações coloridas, a his-
tória do Rio de Janeiro e sua
cultura são ensinados com
leveza, aproximando realida-
des que nem sempre fazem
parte das narrativas conta-
das a esses jovens leitores
em formação. Para crianças
a partir de oito anos.

Na tarde de lançamento,
a boa música e a alma polifô-
nica da cidade, vai saltar das
páginas do livro e animar o
ambiente com uma grande
roda de samba com Chico
Alves, Roberta Nistra e Eli-
sa Arddor, além de participa-
ção especial de bambas
como Nei Lopes, Moacyr
Luz e Silvério Pontes.

Niterói dá início à Semana do
Idoso com ação social em Icaraí

A Semana do Idoso
começa neste domingo (1),
com ação social gratuita
em Icaraí. Serão dez dias
de programação variada,
shows, palestras, ativida-
des culturais e serviços. O
evento soma-se à outras
iniciativas que o município
vem implementando com
foco nos mais de 83 mil
moradores idosos da cida-
de, como o recente Con-
selho Municipal do Idoso
e projetos de bem-estar,
como o Projeto Gugu. A
semana é promovida pela
Secretaria Municipal do
Idoso, em parceria com a
sociedade civil e institui-
ções culturais.

No domingo, data
instituída pela Organiza-
ção das Nações Unidas
(ONU) como Dia Interna-
cional do Idoso, uma
ação social abre os tra-

balhos da semana, de 9h
às 12h, na Praia de Icaraí,
em frente à Reitoria da
UFF. A programação vai
ser variada, com aferição
de pressão arterial e glico-
se, manicure, design de
sobrancelha, corte de ca-
belo e barba, acupuntura
com cristais, orientação e
encaminhamento jurídico,
dança, recreação e atra-
ções musicais.

Os eventos são, em sua
maioria, abertos ao públi-
co. Em alguns casos, con-
tudo, é preciso fazer ins-
crição para garantir a par-
ticipação. Na terça-feira (3),
a Câmara dos Vereadores
recebe, às 17h, exibição do
filme “Minha Mãe É Uma
Peça 2”. Serão 50 vagas
abertas, no telefone 2620-
0885. Na quinta-feira (5), é
a vez do Café Paris da Bi-
blioteca Parque de Niterói

abrir suas portas, das 15h
às 17h, para o “Coisas da
Antiga”, um baile com os
sambas que fizeram história,
além de muita poesia e me-
mórias de vida para contar,
com participação especial
do grupo “As Cigarras”. As
inscrições podem ser feitas
no local, com 50 vagas. Na
sexta-feira (6), a Biblioteca
Popular Anísio Teixeira, em
Icaraí, recebe a oficina “Lei-
tura e autoria: mais idade,
mais histórias, mais sabedo-
ria”, das 14h às 16h.

O seminário “Terceira
Idade no Brasil: Revendo
Alguns Conceitos e Ten-
dências”, na Universidade
Salgado de Oliveira, encer-
ra, no dia 10, das 9h às 12h,
a Semana do Idoso. A pro-
gramação completa está dis-
ponível em http://
niteroi.rj.gov.br/semanadoi-
doso/semana-idoso.pdf.

palavras@gazetanit.com.br
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Agenda da Semana

Arte & Espetáculo

Recital no Solar do Jambeiro
O recital de premiação dos pianistas Aman-

da Kohn e Suellio Brendo é uma iniciativa da
Musiart, uma empresa da maestrina Talita Has-
son, que pretende resgatar o Concurso de Piano,
a fim de estimular jovens estudantes a mostra-
rem seus trabalhos e divulgar novos talentos. O
1º Concurso Nacional de Piano, realizado em no-
vembro de 2016, em Niterói, presidido por Licia
Lucas, pianista internacional e grande apoiado-
ra deste projeto contou ainda com uma banca de
julgadores formada por nomes importantes do
cenário musical do Rio de Janeiro.

A dupla tocará obras de Chopin, estudos de Ra-
chmaninov, Tango de Marlos Nobre e V illa-Lobos
(Hommage a Chopin e Impressões Seresteiras), no
dia 1 de outubro, às 17h no Solar do Jambeiro – Rua
Presidente Domiciano, 195 – Ingá.

Ana Carolina e Mart’Nália agitam Circuito
Quatro Estações no Horto e em São Francisco

 O Circuito Quatro Es-
tações da Música está de
volta com shows de duas
grandes estrelas da músi-
ca nacional: a sambista
Mar’tnália, no dia 30 de se-
tembro, às 18h, no Horto
do Fonseca; e a cantora
Ana Carolina, no dia 1º de
outubro, às 20h, na orla de
São Francisco.

Filha do cantor e com-
positor Martinho da Vila,
Mart’nália é apaixonada
por músicas de todas as
vertentes, desde a infância.
A artista gravou seu pri-
meiro LP em 1985 e, desde
então, vem cantando sam-
ba, pop, rock, xote e outros
ritmos, com uma discogra-
fia que conta com dez CDs
e 4 DVDs lançados.

No Horto do Fonseca,
Mart’nália vai mostrar seu
novo show “+ Misturado”,
trazendo os principais su-
cessos da sua carreira, além
de composições de Caeta-
no Veloso, Geraldo Azeve-
do, Djavan, Gilberto Gil e
outros, convidando o públi-
co para cantar junto.

O grupo Novo Visual
será o responsável por le-
vantar o público antes de
Martin´ália subir ao palco

Já Ana Carolina, consi-
derada uma das maiores in-
térpretes do Brasil e co-
nhecida pela técnica e po-
tência de sua voz, traz para
Niterói o show “Grandes
Sucessos”, com os princi-

pais hits de seus mais de
15 anos de carreira.

Sempre acompanhada
do baterista e percussionis-
ta Leonardo Reis e do tecla-
dista e programador Thiago
Anthoni, o show conta com
um conceito musical moder-
no utilizando de programa-
ções, percussões eletrôni-
cas e samplers.

A abertura do show vai
ficar a cargo do pop rock,
com arranjos especiais, do
trio Grand Pop.

O shows terão entrada
franca. A organização do
pede para que o público
leve 1 kg de alimento não
perecível. As doações serão
distribuídas entre institui-
ções da cidade.

Marvio Ciribelli lança disco no palco do Teatro Popular
O grupo holandês Fo-

cus, em recente passagem
por Niterói, promoveu uma
noite de autógrafos do
disco “Focus and Friends
- Beyond The Horizon”, no
Reserva Cultural e, agora,
o pianista Marvio Ciribe-
lli, que produziu o álbum,
fará o lançamento oficial do
CD, no palco do Teatro
Popular Oscar Niemeyer,
no dia 6 de outubro, às 20h.
A capa do CD traz ilustra-
ções do cartunista flumi-
nense Floriano Carvalho.

No repertório não vai
faltar rock progressivo com
tempero brasileiro, em com-

posições de Ciribelli como
“Inalta” e “Rock 5”, por
exemplo, além de temas gra-
vados em outro novíssimo
disco do pianista “Vogue
Samba-Jazz”.

Beyond The Horizon foi
gravado por Marvio junto
com o grupo Focus, forma-
do por Thijs van Leer (Ham-
mond Organ e flauta), Pier-
re van der Linden (bateria),
Bobby Jacobs (baixo) e Jan
Dumée (guitarra). O disco
foi lançado, no fim do ano

passado, na Inglaterra. E em
2017 está sendo lançado na
América do Sul.

Ciribelli conta que procu-
rou manter, no trabalho, a
ideia da “sonoridade” da
banda nos anos 70, época de
maior sucesso do Focus. E
convidou, ainda, importan-
tes nomes da música instru-
mental brasileira para se jun-
tarem na gravação do CD,
que vem conquistando exce-
lentes críticas na Europa.

Ingresso: R$ 20

NELSON FREITAS | Um
show de humor com o ator
e comediante Nelson
Freitas, do programa hu-
morístico “Zorra Total”, da
TV Globo, no formato
“stand-up”, caricaturando
o cotidiano e as relações
humanas, como casa-
mento, infidelidade, au-
toestima e melhor idade,
com histórias e persona-
gens hilários, interagin-
do com a plateia num en-
tretenimento leve, des-
contraído, despretensio-
so e positivo. Dias 30/09 e
01/10, sábado e domingo às 20h, no Teatro Abel
(Rua Mário Alves, 02 – Icaraí). Ingresso R$70.

JOÃO BOSCO | Cantor comemora 40 anos de carrei-
ra e tem apresentação do show solo “Quarenta
Anos Depois”, neste sábado (30), às 20h, no Tea-
tro Municipal de Niterói. Acompanhado do seu
violão, o cantor fará uma grande viagem musical
pela sua carreira. Ingressos: R$80
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Parque das Águas será reinaugurado dia 6
Niterói vai ganhar, no

dia 6 de outubro, mais
uma área de lazer. O
Parque Municipal Eduar-
do Travassos, conhecido
como Parque das Águas,
no centro da cidade, será
reaberto à visitação na
próxima semana. A revi-
talização do local tem o
objetivo de torná-lo um
dos principais equipa-
mentos de convivência
do município.

Com recursos financi-
ados pelo Banco Intera-
mericano de Desenvolvi-
mento (BID) o investi-
mento foi de R$ 7,8 mi-
lhões e fez parte do Pro-
jeto de Desenvolvimento
Urbano e Inclusão Social
de Niterói (Produis) , o
parque teve toda a sua

área verde recuperada.
Além dela, os jardins, ca-
minhos e trilhas foram de-
vidamente repaginados.

De acordo com o se-
cretário municipal de
Obras, Vicente Temperi-

ni, as intervenções estão
em fase de acabamento,
com implantação de gra-
dis e iluminação panorâ-
mica. Depois de pronto, o
espaço vai contar, além do
elevador, com espaço de
lazer e de convívio, audi-
tório e jardim sensorial. O
parque também será um
local de treinamento para
a Defesa Civil e os volun-
tários dos Núcleos de
Defesa Civil nas Comu-
nidades (Nudecs).

O Parque das Águas,
inaugurado em 2006, ocu-
pa uma área de 32 mil

metros quadrados do
Morro da Detenção, tom-
bada pelo Instituto Esta-
dual do Patrimônio Cultu-
ral (Inepac), e abriga uma
das últimas áreas verdes
numa das regiões mais
densas da cidade. No lo-
cal foi construído, no sé-
culo XIX, um sistema
para o abastecimento de
água para a cidade e que,
ainda hoje, distribui água
para alguns bairros.

Neste primeiro mo-
mento, o espaço vai fun-
cionar de terça-feira à
domingo, de 8h às 20h.

Sala Leila Diniz abre portas para
a exposição ‘Navegar é preciso’
Mostra fica no
espaço cultural da
Imprensa Oficial
entre os dias 4 e
30 de outubro

A Sala de Cultura
Leila Diniz receberá em
outubro a exposição Na-
vegar é preciso, do fotó-
grafo Renato Neves.
Em 40 foto-telas, Rena-
to apresentará uma via-
gem pictórica que per-
passa por grandes mo-
mentos e nomes da His-
tória da Arte, como suti-
lezas de jardins de
Cézanne e barcos ex-
pressionistas encontra-
dos na extensa obra do
brasileiro Frank Shae-
ffer. A mostra fica no es-
paço da Imprensa Ofici-
al entre os dias 4 e 30 de
outubro e pode ser visi-
tada de segunda à sex-
ta-feira, das 10h às 17h.
A entrada é franca.

“Trabalhei como fo-
tógrafo há muito tempo.
Até que, em certo mo-
mento, me veio a ideia

de dar um toque diferen-
te nas fotos, fotografan-
do tudo e transforman-
do os assuntos em pin-
tura”, comenta Renato
Neves, que conta com a
parceria de Luiz Carlos
Lacerda, quem escolheu
o nome da exposição.

“Um navegante atre-
vido. O Renato singra os
mares de intermináveis e
surpreendentes destinos
na busca - quem sabe -
de seu paraíso perdido,
levando-nos a bordo de
sua talentosíssima via-
gem”, elogia Lacerda .

Rua Professor Hei-
tor Carrilho, 81, Centro.
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